
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  

na predmet zákazky:                                                                                                              
„Hlasovacie konferenčné zariadenia“ 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:   Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

Sídlo:   Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 

Štát:   Slovenská republika 

IČO:   00 603 392 

DIČ:   20 20 91 91 09 

URL:   www.devinskanovaves.sk  

Profil:   https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559 

Zastúpený:  Dárius Krajčír- starosta  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:   SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
BIC (SWIFT):  SUBASKBX 

E-mail:   obstaravanie@verejneobstaravania.sk  
 

2. Predmet zákazky 
 
2.1. Názov predmetu zákazky:  
Hlasovacie konferenčné zariadenia 
 
2.2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia hlasovacích konferenčných zariadení podľa 
špecifických a jedinečných požiadaviek obstarávateľskej organizácie. ktoré sú bližšie uvedené 
v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky (ďalej len „Opis predmetu zákazky“).  
 
2.3. Požadovaný rozsah dodania: 
Rozsah dodania je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  
 
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky 
 
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
   
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:  
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. do dodania predmetu zmluvy.   
 

http://www.devinskanovaves.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6559
mailto:obstaravanie@verejneobstaravania.sk


 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný  zo zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných  zdrojov - 
v pomere 85:10:5, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-
302021K493-222-13 zo dňa 04.02.2019 
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet max. vo výške  9664,34 € bez DPH.  
 
5. Zmluva 
 
5.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
5.2 Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy. 

 
6. Príprava a obsah ponuky 

 
6.1 Vyhotovenie ponuky 

6.1.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu.  

6.1.2 Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v 
slovenskom jazyku. 

6.1.3 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli. 
 
6.2 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

6.2.1 Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením 
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky. 

6.2.2 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR 
s DPH. 

6.2.3 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v 
EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

6.2.4 Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého 
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 
 

6.3 Obsah ponuky 

6.3.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. a 6.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v 
tejto Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je 
oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú 
súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť 
podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve.  

6.3.2 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 

 



 

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia uvedené nižšie: 
a) je oprávnený dodávať tovar, 
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré 
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
d) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ preukázať. 

b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky, 
b) podľa písm. b), c) a d) doloženým čestným vyhlásením. 

c) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže 
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania 
predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia. 

f) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným 
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený 
uchádzačom. 

g) Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia 
overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač 
nepredložil vyššie uvedené doklady alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise 
podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 
 

6.3.3 Vyhlásenia uchádzača 
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

6.3.4 Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v 
súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie 
kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy. 

6.3.5 Úplne vyplnenú Kúpnu zmluvu podpísanú oprávnenou osobou konajúcou za uchádzača 
vrátane jej príloh. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy. 

 



 

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky  
 

7.1 Náklady na ponuku 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. 
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 

 
7.2 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar. Ak 
ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač 
môže predložiť iba jednu ponuku. 

 
Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo 
hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude 
možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 

 
7.3 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
7.3.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 11.11.2019 do 9. hod. 

miestneho času. 
7.3.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla 

verejného obstarávateľa. 
7.3.3 V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie 

ponúk do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa.  
7.3.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 

záujemcovi neotvorená. 
7.3.5 Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na 

predkladanie ponúk.  
7.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky 
7.4.1 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 31.12.2019. 
7.4.2 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 

ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. 

 
7.5 Označenie obálky ponuky 

Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale 
ponuky treba uviesť nasledovné údaje:   
- adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, 
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“, 
- označenie „Hlasovacie konferenčné zariadenia“ 
 

8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov 
 

8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH (celková cena).  

 



 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.  

 
8.2 Oznámenie výsledkov  

Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku 
posúdenia ním predloženej ponuky.   

 
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

 
9. Obchodné podmienky 

 
Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe 
Zmluvy,  ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy.  

 
V Devínskej Novej Vsi dňa 04.11.2019. 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 4: Kúpna zmluva 
 

.................................................... 
Dárius Krajčír  

starosta 



 

Príloha č. 1   
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Technická špecifikácia:  

 

1. Hlasovacie jednotky sú prenosné, ale je možná ich integrácia do stola. 

2. Identifikácia hlasujúcich kontaktnou identifikačnou čipovou kartou, podpora voľného 

zasadacieho poriadku, s možnosťou hlasovať z ktoréhokoľvek miesta. 

3. Pre každý z 3 stavov pre hlasovanie, t.j. ZA, ZDRŽAL SA a PROTI je na hlasovacej jednotke 

osobitné tlačidlo so svetelnou signalizáciou prijatej voľby systémom. Signalizovaný prijatý hlas je 

farebne odlíšený. 

4. Tlačidlá na hlasovanie označené aj textom v slovenskom jazyku a to ZA, ZDRŽAL SA 

a PROTI. 

5. Osobitné tlačidlá pre prihlásenie sa s diskusným príspevkom a s faktickou poznámkou, so 

svetelnou signalizáciou prijatej voľby systémom. 

6. Mikrofóny pripojené k hlasovacej jednotke, resp. komunikačnému zariadeniu. 

 

Funkčná špecifikácia: 

 

1. Obsluha zariadenia jedným, špeciálne určeným  človekom prostredníctvom jedného obslužného 

počítača, nie predsedajúcim. Táto obsluha obsluhuje zariadenie podľa pokynov predsedajúceho. 

2. Obsluha zariadenia, jeho konferenčnej a hlasovacej časti, vrátane indexovaného nahrávania 

zvuku jednou aplikáciou v slovenskom jazyku, na jednom obslužnom počítači, pre operačný 

systém Windows 7 a vyššie. 

3. Hlasovanie naraz o všetkých 3 stavoch, t.j. ZA, ZDRŽAL SA a PROTI s možnosťou 

okamžitého zobrazenia a možnosťou vytlačenia menovitých výsledkov (t.j. kto ako hlasoval).  

4. Možnosť nastaviť dĺžku časového intervalu, počas ktorého je možné vykonať hlasovanie. 

5. Nastavenie rôznej časovej dĺžky a povoleného počtu vystúpení k danému bodu pre diskusný 

príspevok a faktickú poznámku. 

6. Možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom alebo s faktickou poznámkou 

neobmedzeného počtu účastníkov. 

7. Vytváranie dvoch samostatných zoznamov prihlásených, pre prihlásenie do diskusie a pre 

prihlásenie s faktickou poznámkou. 

8. Udržiavanie poradia prihlásených, meranie času diskutujúcim poslancom a hosťom, počtu 

príspevkov. Zvuková signalizácia pri prekročení vyhradeného času a farebná signalizácia pri 

prekročení povoleného počtu príspevkov. 

9. Mikrofóny s rôznou hierarchiou. Mikrofóny poslancov zapína/vypína obsluha zariadenia, keď je 

predsedajúcim slovo diskutujúcemu udelené/odobraté,  resp. je ukončený diskusný príspevok.  

10. Vizuálna signalizácia zapnutého mikrofónu na mikrofóne/hlasovacej jednotke. 

11. Export údajov zo systému vo výmennom formáte vhodnom pre potreby internetu (www). 

12. Možnosť tlačenia výstupov okamžite po hlasovaní. 



 

13. Osobitný výstup pre vizualizáciu priebehu a výsledkov hlasovaní, prezentácie a diskusie na 

samostatnom monitore predsedajúceho, s možnosťou projekcie tohto výstupu prostredníctvom 

video projektora pre poslancov a prísediacich.  

Zobrazuje: 

a) Pri prezentácii – menovite neprítomných poslancov,  poslancov so zasunutou 

identifikačnou kartou, ktorí sa neprezentovali  a poslancov, ktorí sa prezentovali 

b) Počas hlasovania – menovite kto ako hlasuje  

c) Po hlasovaní – menovité a sumárne výsledky hlasovania a s možnosťou obsluhy 

zariadenia prepínať medzi nimi 

d) Počas diskusie – osobitný zoznam prihlásených do diskusie a osobitný zoznam 

prihlásených s faktickou poznámkou, zobrazenie mena diskutujúceho, názvu 

prejednávaného bodu, času trvania diskusného príspevku 

14. Prenos digitálneho zvukového záznamu konferenčným systémom. 

15. Vytváranie digitálneho zvukového záznamu zo zasadnutia priamo na disk obslužného počítača. 

16. Vytváranie indexu k zvukovému záznamu, ktorý umožňuje vyhľadávanie v zvukovom zázname 

podľa mena rečníka, bodu jednania, druhu príspevku a času, s možnosťou jeho prehrávania už 

počas zastupiteľstva. 

17. Index k zvukovému záznamu spolu so zvukovým záznamom ako jeden celok, ktorý je možné 

napáliť na CD/DVD nosič. Takýto nosič môže byť následne samo spustiteľný (autorun) na 

akomkoľvek PC s operačným systémom Windows 7 a vyššie.  Počet vzniku takýchto nosičov, 

ako aj ich používanie a spúšťanie, nie je žiadnym spôsobom obmedzený a nevyžaduje žiadne 

ďalšie licenčné poplatky a náklady. 

18. Možnosť umiestniť indexovaný záznam zvuku na www stránky úradu v digitálnom  formáte. 

19. Možnosť zariadenia pracovať samostatne bez hlasovania, v tzv. konferenčnom režime. 

 

Počet hlasovacích jednotiek: 18 

Počet hlasovacích kariet: 20 

 

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie na miesto dodania, t.j. do sídla verejného obstarávateľa 

a inštalácia zariadení.  

 



 

Príloha č. 2 
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že 
 
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Hlasovacie konferenčné zariadenia“, 
ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný uchádzač 
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 
 
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ preukázať, 
 
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
 
 
 
 
 
 
 
v .................... dňa ...........................   .................................................. 
                  podpis 
 
 
v .................... dňa ...........................   .................................................. 
               podpis 
 
 
doplniť podľa potreby 
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ  

 
 



 

Príloha č. 3 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

 

Obchodné meno uchádzača:1  

Adresa sídla uchádzača:  

Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

E-mail kontaktnej osoby:  

 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
Kritérium 

 

Cena 
bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

Celková zmluvná cena za predmet zákazky spolu (EUR) 

 
................. 

EUR 

 
................. 

EUR 

 
................. 

EUR 

 
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 
obstarávateľom: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves na predmet zákazky: „Hlasovacie 
konferenčné zariadenia“.  
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie 
ponúk.  
 
V......................... dňa ... 

Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania      ................................................ 
IČO: meno a priezvisko, funkcia2 

 
 

 

                                                 
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  
2
 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 
vzťahoch. 



 

Príloha č. 4 

KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
v spojení s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

1.  Kupujúci 
Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Sídlo:   Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
IČO:    00 603 392 
DIČ:   20 20 91 91 09 
Zastúpený:    Dárius Krajčír - starosta  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN :    SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
SWIFT kód:    SUBASKBX 
 
(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

2.  Predávajúci 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Zapísaný:     

  
Zastúpený:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
IBAN:     
SWIFT kód:    
 
(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“ jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Hlasovacie konferenčné zariadenia“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“). 



 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu Hlasovacie 
konferenčné zariadenia vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len „tovar“), v súlade 
s prílohou č. 1 zmluvy a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu 
kúpnu cenu (ďalej len „predmet zmluvy“).  

3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať tovar 
a všetky s ním súvisiace plnenia  v súlade s  vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený 
v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade, ak plnenie požadované kupujúcim v zmysle prílohy č. 1 
tejto zmluvy nie je v celom rozsahu zhodné s vlastným návrhom plnenia predávajúceho podľa 
prílohy č. 2, má kupujúci právo, v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od 
predávajúceho dodanie plnenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

3.3. Kúpa tovaru bude zabezpečená na základe písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka 
bude obsahovať presnú špecifikáciu požadovaného tovaru, počet kusov tovaru a termín jeho 
dodania. Objednávku môže kupujúci zaslať poštou alebo elektronickou poštou na e-mailovú 
adresu kontaktnej osoby pre technické veci predávajúceho uvedenej v záhlaví zmluvy. 
Doručením objednávky predávajúcemu sa objednávka považuje za potvrdenú predávajúcim. 

 
Článok IV. 

Dodacie podmienky 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými 
charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými 
normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru 
odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako napr. 
Vyhlásenie o zhode a Návod na použitie a pod.).  

4.2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania a s 
inštaláciou v mieste dodania.  

4.3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v lehote (doplní sa v rámci konkrétnej výzvy 
na predkladanie ponúk) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

4.4. Miestom dodania  je: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 
Bratislava                                      

4.5. Dodanie tovaru bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom 
dodacom liste. 

4.6. Deň dodania tovaru písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu vopred.  

4.7. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovaru dodací list 
písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a Predávajúci sa mu 
zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba 
tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V 
opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a 
nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. V prípade, ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že viac 
ako 50 % dodaného tovaru má zjavné vady, kupujúci môže odmietnuť prevzatie celej dodávky 
tovaru. 

4.8. Predávajúci je povinný podstatné vady tovaru podľa tohto článku bod 4.7 tejto zmluvy 



 

odstrániť do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa, kedy si kupujúci uplatnil právo odmietnuť 
prevzatie tovaru, a po ich odstránení vyzvať bezodkladne kupujúceho na prevzatie tovaru bez 
vád s uvedením dátumu prehliadky tovaru a jeho odovzdania a prevzatia, pričom prevzatie 
tovaru sa uskutoční najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy si kupujúci uplatnil 
právo odmietnuť prevzatie tovaru podľa tohto článku bod 4.7 tejto zmluvy. V prípade, ak 
predávajúci vady tovaru neodstráni, kupujúci má nárok uplatňovať si primeranú zľavu 
z kúpnej ceny. 

4.9. Predmetom zmluvy je  originálny tovar, ktorý: 

4.9.1. musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcu tovaru požadovanej značky, 
spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu, 

4.9.2. musí byť originálny, nesmie byť recyklovaný, renovovaný a pod.  

4.10. V prílohe č. 4 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú 
známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

4.11. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov 
uvedených v Prílohe č. 4, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.  

4.12. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných 
dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom 
subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.11 tohto článku a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pričom pri výbere 
subdodávateľa musí predávajúci  postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie 
plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.  

4.13. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. 
Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 
zákona o verejnom obstarávaní, má  každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

4.14. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z.  

4.15. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene 
subdodávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

4.16. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie  realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na 
základe zmluvy o subdodávke. 

4.17. Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 
kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného 
Predávajúcim bez výhrad. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru zo strany kupujúceho podľa 



 

tohto článku bod 4.7 tejto zmluvy zostáv tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým 
predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar. 

 

Článok V. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

5.1. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky                 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou, ako cena konečná,  a je uvedená v prílohe   č. 3 
tejto zmluvy. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.  

5.2. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po 
prebratí tovaru kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného 
ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote 30 (tridsať) dní 
odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania 
finančných prostriedkov z účtu kupujúceho. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na 
soboru, nedeľu alebo sviatok, splatnosť faktúry sa posúva na najbližší pracovný deň. 

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávka podľa článku III. bod 3.3. tejto zmluvy a 
dodací list potvrdený kupujúcim.  

5.4. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a evidenčné číslo tejto zmluvy, pod 
ktorým je táto zmluva evidovaná kupujúcim, pričom k faktúre bude pripojená objednávka 
a dodací list potvrdený kupujúcim. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo 
neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší 
lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového 
dokladu. 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávky/záväzku bez predchádzajúcej 
písomnej dohody Zmluvných strán.    

Článok VI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1. Predávajúci preberá záruku za to, že tovar má v dobe jeho odovzdania kupujúcemu zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá také vady, 
ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Predávajúci taktiež 
preberá záruku za to, že tovar počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto 
zmluvou, technickými parametrami a právnymi normami a nebude mať také vady, ktoré by 
bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. 

6.2. Záručná doba na tovar je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ na 
záručnom liste alebo obale takého tovaru nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných 
podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas 
ktorého bola vada odstraňovaná.  



 

6.3. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné 
odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci 
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením tovaru hrubou nedbanlivosťou kupujúceho, 
jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania tovaru, neodbornou údržbou, 
používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru. 

6.4. Reklamáciu tovaru a jej špecifikáciu uplatní kupujúci voči predávajúcemu ihneď po zistení, že 
dodaný tovar vykazuje vady nekvality, a to písomnou formou, na tlačive označenom ako 
"Oznámenie o reklamácii". 

6.5. Prípadné reklamácie skrytých vád tovaru alebo vád zistených až pri používaní tovaru je 
kupujúci povinný uplatniť voči predávajúcemu reklamačným listom (na tlačive označenom ako 
"Oznámenie o reklamácii"), alebo elektronickou poštou bezodkladne od ich zistenia, najneskôr 
do konca záručnej doby. Reklamácia uplatnená elektronickou poštou musí byť následne 
doložená písomným originálom zaslaným po uplatnení si reklamácie elektronickou poštou na 
adresu predávajúceho, v ktorej kupujúci uvedie číslo faktúry, resp. dodacieho listu a dôvod 
reklamácie. 

6.6. V prípade, ak predávajúci neprevezme od kupujúceho reklamovaný tovar, kupujúci je 
oprávnený zaslať tento tovar predávajúcemu na jeho náklady, pričom náklady na poštovné 
vrátane poistenia zásielky je predávajúci povinný uhradiť na výzvu kupujúceho do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu spolu s kópiou dokladov 
preukazujúcich uhradené poštovné a poistné. V prípade, ak predávajúci neuhradí kupujúcemu 
náklady spojené s uplatnením reklamácie podľa tohto bodu zmluvy, kupujúci je oprávnený 
započítať si tieto náklady voči najbližšej faktúre predávajúceho.  

6.7. Reklamáciu tovaru posúdia spoločne oprávnení zástupcovia Zmluvných strán, pričom 
predávajúci najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od uplatnenia reklamácie vydá písomné 
stanovisko o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, 
kupujúci bude považovať reklamáciu za uznanú. 

6.8. V prípade uznanej reklamácie tovaru sa predávajúci zaväzuje vadné plnenie vysporiadať na 
vlastné náklady do 5 (piatich) pracovných dní od uznania reklamácie.  

6.9. V prípade sporu o zodpovednosť za vadu tovaru sa predávajúci zaväzuje vadné plnenie 
vysporiadať na vlastné náklady v lehote podľa bodu 6.8. tohto článku zmluvy. Úhradu 
nákladov spojených s odstránením vady tovaru bude následne znášať Zmluvná strana, ktorá 
bude neúspešná v spore o určenie zodpovednosti za vadu tovaru. 

6.10. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať: 

a) odstránenie vád tovaru, ak sú opraviteľné, 
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru, 
c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. 

6.11. Predávajúci preberá záruku za akosť Tovaru podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka  
a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Zodpovednosť za 
vady sa ďalej spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 



 

Článok VII. 
Ostatné dojednania 

7.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 

7.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne 
v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 zmluvy. 

7.3. Kupujúci je povinný: 

a) prebrať bezchybný tovar v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa 
článku IV.,  bodu 4.6. tejto zmluvy, 

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy. 

7.4. Kupujúci má právo v prípade pochybností o kvalite tovaru si vyžiadať vzorku ktorejkoľvek 
časti tovaru na otestovanie, čo mu je predávajúci povinný poskytnúť do piatich (5) pracovných 
dní odo dňa doručenia výzvy kupujúceho predávajúcemu. 

7.5. Ak má kupujúci odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka tovaru nezodpovedá 
požadovanej špecifikácií, predávajúci zabezpečí preukázanie zhody s ponúkanou špecifikáciou, 
obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie takúto zhodu 
preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o preukázanie zhody tovaru. 

 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné  zmluvné 
pokuty a úroky z omeškania: 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru podľa čl. IV. tejto zmluvy  je kupujúci 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za 
každý aj začatý deň omeškania,  

b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru je kupujúci oprávnený 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj 
začatý deň omeškania, 

c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený 
uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň 
omeškania, 

d) v prípade, že tovar sa dodáva ako originálny spotrebný materiál a predávajúci dodá 
kupujúcemu tovar, ktorý nespĺňa stanovenú požiadavku je kupujúci oprávnený 
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny takého tovaru, 

e) v prípade, ak k odstúpeniu od tejto zmluvy dôjde z dôvodu, že predávajúci nie je 
schopný dodávať tovar v požadovanej kvalite, v požadovanom množstve a/alebo za 
kúpnu cenu, ktorú ponúkol, je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo 
výške 35 % z ceny predmetu zmluvy, 

f) v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny, je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR 
(slovom: jedensto eur) za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z povinností, a to 



 

aj opakovane, a zároveň je kupujúci oprávnený odmietnuť plnenie, resp. vrátiť 
poskytnuté plnenie subdodávateľom predávajúceho, ktorý nebol písomne schválený 
alebo ktorý nespĺňa zákonné podmienky. 

8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu 
škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je 
uplatňovaná zmluvná pokuta. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať tovar 
v dohodnutej dodacej lehote, je kupujúci oprávnený uskutočniť krycí nákup a prípadný cenový 
rozdiel a všetky náklady navyše, ktoré kupujúcemu vzniknú z tohto nákupu preúčtovať 
v plnom rozsahu predávajúcemu ako náhradu škody. 

8.4. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí povinná 
Zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia 
faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú 
udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani 
predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, 
živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie 
dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí 
tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, 
ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.  

 
Článok IX. 

Skončenie zmluvy 

 
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; 
v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté 
na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, 

b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, 
 

9.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany 
adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je 
účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú 
v tejto zmluve. 

9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu 
plnenia o viac ako dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie 
ospravedlňoval (vyššia moc),  

b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve, 

c) Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto 
zmluvou, 



 

d) Predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote dohodnutej podľa článku VI bod 6.8. tejto 
zmluvy 

e) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní, 

f) predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodov 4.8. až 4.15. tejto zmluvy. 

9.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

b) predávajúci vstúpil do likvidácie, 

c) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou  a/alebo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho 
následky v určenej primeranej lehote neodstráni, 

d) predávajúci alebo subdodávateľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora, ak bol z neho vymazaný alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  
 

Článok X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia  

10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s zmluvou druhej 
Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 
10.1.1. v písomnej podobe, 
10.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, 
ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy. 
 

10.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe 
alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s 
týmto článkom zmluvy: 
 
Kupujúci: 

 
 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava  
 k rukám: Pavol Kravárik    

   email: pavol.kravarik@mudnv.sk  

Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej 
osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade 
s týmto článkom zmluvy: 

 Predávajúci:  
 
 [doplniť] 
 k rukám: [doplniť]   

mailto:pavol.kravarik@mudnv.sk


 

   email: [doplniť] 

Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 
10.2.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne 

alebo kuriérom; alebo 
10.2.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo 
10.2.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje prostredníctvom elektronickej pošty. 
 

10.3. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien 
týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, 
inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, 
ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového 
spojenia alebo čísla účtu zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto 
zmluve. 
 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu v akom to pripúšťajú právne predpisy, že vylučujú 
právo predávajúceho započítať bez súhlasu kupujúceho akúkoľvek svoju pohľadávku voči 
kupujúcemu oproti akejkoľvek pohľadávke kupujúceho voči predávajúcemu. 

 
10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, 
ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

 
10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť 

najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

 
10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

10.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy 
zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu. 

 
10.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

 
 



 

Príloha č. 1:  Predmet zákazky  
Príloha č. 2:  Vlastný návrh plnenia 
Príloha č. 3:  Štruktúrovaný rozpočet ceny Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 4:  Zoznam subdodávateľov 

 

[prílohy budú doplňované pri zadávaní konkrétnej zákazky]. 

  

 

 

V [doplniť] dňa [doplniť] V [doplniť] dňa: [doplniť] 

 

 Za Kupujúceho:                     Za Predávajúceho: 

 

 .......................................................                            ....................................................... 

 



 

Príloha č. 1 
 

PREDMET ZÁKAZKY 
 

Technická špecifikácia:  

 

7. Hlasovacie jednotky sú prenosné, ale je možná ich integrácia do stola. 

8. Identifikácia hlasujúcich kontaktnou identifikačnou čipovou kartou, podpora voľného 

zasadacieho poriadku, s možnosťou hlasovať z ktoréhokoľvek miesta. 

9. Pre každý z 3 stavov pre hlasovanie, t.j. ZA, ZDRŽAL SA a PROTI je na hlasovacej jednotke 

osobitné tlačidlo so svetelnou signalizáciou prijatej voľby systémom. Signalizovaný prijatý hlas je 

farebne odlíšený. 

10. Tlačidlá na hlasovanie označené aj textom v slovenskom jazyku a to ZA, ZDRŽAL SA 

a PROTI. 

11. Osobitné tlačidlá pre prihlásenie sa s diskusným príspevkom a s faktickou poznámkou, so 

svetelnou signalizáciou prijatej voľby systémom. 

12. Mikrofóny pripojené k hlasovacej jednotke, resp. komunikačnému zariadeniu. 

 

Funkčná špecifikácia: 

 

20. Obsluha zariadenia jedným, špeciálne určeným  človekom prostredníctvom jedného obslužného 

počítača, nie predsedajúcim. Táto obsluha obsluhuje zariadenie podľa pokynov predsedajúceho. 

21. Obsluha zariadenia, jeho konferenčnej a hlasovacej časti, vrátane indexovaného nahrávania 

zvuku jednou aplikáciou v slovenskom jazyku, na jednom obslužnom počítači, pre operačný 

systém Windows 7 a vyššie. 

22. Hlasovanie naraz o všetkých 3 stavoch, t.j. ZA, ZDRŽAL SA a PROTI s možnosťou 

okamžitého zobrazenia a možnosťou vytlačenia menovitých výsledkov (t.j. kto ako hlasoval).  

23. Možnosť nastaviť dĺžku časového intervalu, počas ktorého je možné vykonať hlasovanie. 

24. Nastavenie rôznej časovej dĺžky a povoleného počtu vystúpení k danému bodu pre diskusný 

príspevok a faktickú poznámku. 

25. Možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom alebo s faktickou poznámkou 

neobmedzeného počtu účastníkov. 

26. Vytváranie dvoch samostatných zoznamov prihlásených, pre prihlásenie do diskusie a pre 

prihlásenie s faktickou poznámkou. 

27. Udržiavanie poradia prihlásených, meranie času diskutujúcim poslancom a hosťom, počtu 

príspevkov. Zvuková signalizácia pri prekročení vyhradeného času a farebná signalizácia pri 

prekročení povoleného počtu príspevkov. 

28. Mikrofóny s rôznou hierarchiou. Mikrofóny poslancov zapína/vypína obsluha zariadenia, keď je 

predsedajúcim slovo diskutujúcemu udelené/odobraté,  resp. je ukončený diskusný príspevok.  

29. Vizuálna signalizácia zapnutého mikrofónu na mikrofóne/hlasovacej jednotke. 

30. Export údajov zo systému vo výmennom formáte vhodnom pre potreby internetu (www). 

31. Možnosť tlačenia výstupov okamžite po hlasovaní. 



 

32. Osobitný výstup pre vizualizáciu priebehu a výsledkov hlasovaní, prezentácie a diskusie na 

samostatnom monitore predsedajúceho, s možnosťou projekcie tohto výstupu prostredníctvom 

video projektora pre poslancov a prísediacich.  

Zobrazuje: 

e) Pri prezentácii – menovite neprítomných poslancov,  poslancov so zasunutou 

identifikačnou kartou, ktorí sa neprezentovali  a poslancov, ktorí sa prezentovali 

f) Počas hlasovania – menovite kto ako hlasuje  

g) Po hlasovaní – menovité a sumárne výsledky hlasovania a s možnosťou obsluhy 

zariadenia prepínať medzi nimi 

h) Počas diskusie – osobitný zoznam prihlásených do diskusie a osobitný zoznam 

prihlásených s faktickou poznámkou, zobrazenie mena diskutujúceho, názvu 

prejednávaného bodu, času trvania diskusného príspevku 

33. Prenos digitálneho zvukového záznamu konferenčným systémom. 

34. Vytváranie digitálneho zvukového záznamu zo zasadnutia priamo na disk obslužného počítača. 

35. Vytváranie indexu k zvukovému záznamu, ktorý umožňuje vyhľadávanie v zvukovom zázname 

podľa mena rečníka, bodu jednania, druhu príspevku a času, s možnosťou jeho prehrávania už 

počas zastupiteľstva. 

36. Index k zvukovému záznamu spolu so zvukovým záznamom ako jeden celok, ktorý je možné 

napáliť na CD/DVD nosič. Takýto nosič môže byť následne samo spustiteľný (autorun) na 

akomkoľvek PC s operačným systémom Windows 7 a vyššie.  Počet vzniku takýchto nosičov, 

ako aj ich používanie a spúšťanie, nie je žiadnym spôsobom obmedzený a nevyžaduje žiadne 

ďalšie licenčné poplatky a náklady. 

37. Možnosť umiestniť indexovaný záznam zvuku na www stránky úradu v digitálnom  formáte. 

38. Možnosť zariadenia pracovať samostatne bez hlasovania, v tzv. konferenčnom režime. 

 

Počet hlasovacích jednotiek: 18 

Počet hlasovacích kariet: 20 

 

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie na miesto dodania, t.j. do sídla verejného obstarávateľa 

a inštalácia zariadení.  

 



 

Príloha č. 4 
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 
Uchádzač/skupina dodávateľov: 

 
Obchodné meno 

 
Adresa sídla uchádzača 

 
IČO 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: „Hlasovacie 
konferenčné zariadenia“ vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves 
: 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami; 
 

sa budú podieľať subdodávatelia, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e), f), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú 
existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia: 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

IČO 

% podiel Predmet 

subdodávateľa na časti zákazky subdodávok   

1     

2     

3     

 
V......................... dňa ... 

Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania      ................................................ 
IČO: meno a priezvisko, funkcia3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 


